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Ágrip 
 
Þessi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til B.A.-prófs í almennum málvísindum á 

Hugvísindasviði Háskóla Íslands í janúar 2011. Viðfangsefni hennar er þróun /s/ -samhljóðs 

og -samhljóðaklasa í framstöðu orða í máltöku barna. Athugun var gerð í október 2010 á tíu 

norðlenskum börnum á fjórða aldursári. Þær niðurstöður voru síðan bornar saman við 

niðurstöður eldri framburðarrannsókna. Ritgerðin skiptist því í tvo meginhluta. 

Fyrri hlutinn byrjar á fræðilegum upplýsingum um málfræði en síðan er fjallað um 

tvær eldri rannsóknir á framburði barna. Fyrst er rannsókn Indriða Gíslasonar og Jóns 

Gunnarssonar frá árunum 1980-83 gerð skil. Sú rannsókn fjallar um framburð og 

fleirtölumyndun hjá 200 íslenskum börnum við fjögurra og sex ára aldur. Síðari rannsóknin 

sem stuðst er við var gerð í tengslum við doktorsritgerð Þóru Másdóttur árið 2008. Hún fjallar 

um samhljóðaþróun barna á máltökuskeiði sem voru annars vegar með eðlilegan málþroska 

og hins vegar frávik frá eðlilegum málþroska.  

 Seinni hlutinn fjallar um athugunina frá október 2010, framkvæmd hennar og 

úrvinnslu. Niðurstöður eldri rannsókna eru bornar saman við þær sem fengust úr þessari 

athugun.  Áþekkar niðurstöður komu fram, börn eiga í töluverðum erfiðleikum með framburð 

/s/ -samhljóðaklasa fram að fjórða aldursári. Eftir því sem klasinn er flóknari, þ.e.a.s. með 

fleiri samhljóðum í þeim mun meiri erfiðleikum eiga börnin með framburð á þeim. 

Langalgengast er að börn felli brott þau hljóð í framstöðu sem þau hafa ekki ennþá tileinkað 

sér. 
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Formáli 
 
Á upphafsári mínu í Háskóla Íslands sat ég námskeiðið Inngangur að málfræði þar sem 

Sigríður Sigurjónsdóttir kenndi mér og samnemendum mínum ýmislegt um máltöku barna 

ásamt fleiri undirstöðuatriðum í málfræði og málanámi almennt. Seinna á námsferlinum sat ég 

námskeiðin Tal- og málmein og Máltaka barna og fékk ég þar aukinn áhuga á máltöku. 

Raunar hafði þessi áhugi minn á tali manna og máli verið kominn til löngu áður en 

háskólanám mitt hófst og var ástæða þess að ég fór í málanám í Háskóla Íslands. Því var 

máltaka augljóst viðfangsefni þegar ég fór að velja lokaverkefni mitt.  

Haustið 2010 setti ég mig í samband við konuna sem hafði kynnt mig fyrir máltöku 

barna í upphafi skólagöngu minnar við Háskóla Íslands, hana Sigríði Sigurjónsdóttur, 

prófessor í íslenskri málfræði, og ákváðum við í sameiningu að lokaverkefni mitt myndi fjalla 

um /s/-samhljóð og -samhljóðaklasa í máltöku barna. Til þess að athuga þetta fyrirbæri í 

máltöku ákváðum við að ég myndi leggja framburðarpróf fyrir tíu börn á fjórða aldursári. 

Þegar sá hluti verkefnisins var afstaðinn setti hún mig í samband við Þóru Másdóttur 

talmeinafræðing sem útvegaði mér doktorsritgerð sína og gaf mér ýmis hjálpleg ráð. Færi ég 

henni bestu þakkir fyrir. Sigríði Sigurjónsdóttur þakka ég sérstaklega fyrir gott samstaf og 

þarfar ábendingar. Að lokum þakka ég börnunum tíu og foreldrum þeirra fyrir að taka þátt í 

athuguninni.  
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1.0 Inngangur 
 
Mál barna sprettur ekki fram án undirbúnings fullmótað heldur þróast það stig af stigi. 

Chomsky (1957) kom fram með kenningu um málkunnáttufræði (e. generative grammar) í 

kjölfar formgerðarstefnunnar. Fræðimenn sem aðhyllast þessa stefnu í málfræði telja að börn 

læri ekki tungumálið eingöngu á því að heyra það talað heldur séu þau fædd með einhverja 

hæfileika sem eru sammannlegir, til þess að tileinka sér málfræði og þekkingu á máli. 

Chomsky talar um ásköpuð málfræðilögmál sem eru arfsköpuð öllum mönnum og skipa 

stóran sess í máltöku barna. Þessi kunnátta er einhverskonar meðfædd málfræðilögmál sem 

eru algild (e. universal grammar) og eru því sameiginleg öllum tungumálum heimsins 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 1997:357 og Chomsky 1973:20). 

Chomsky (1973) telur málhæfnina eða eiginleikann að kunna mál líkjast fræi sem sáð 

er í heilann og það vex svo og dafnar jafnt og þétt á tilteknu næmiskeiði máltöku. Eðlileg 

máltaka er takmörkunum háð og er talað um tímamörk máltökuskeiðs eða næmiskeið 

máltöku, frá fæðingu til u.þ.b. sex ára aldurs, þó því ljúki ekki fyrr en um unglingsár. Mál 

barns þróast og smátt og smátt tekur það á sig mynd móðurmálsins. Mál þess fer að líkjast 

máli fullorðinna, eftir því sem barnið tileinkar sér fleiri og þrengri reglur móðurmáls síns 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:30). 

Börn fara sínar eigin leiðir í máltökunni og þurfa sjálf að byggja upp málkerfi sitt stig 

af stigi. Þau færast ekki milli stiga fyrr en þau eru sjálf tilbúin til þess. Frávik frá máli 

fullorðinna koma fyrir í máli barna á hinum ýmsu stigum. Frávik í máli barna eru 

kerfisbundin og eru því sum frávik talin líklegri en önnur. Þessi kerfisbundnu frávik í máli 

barna gera það að verkum að máltakan getur verið að einhverju leyti fyrirsjáanleg. Hljóðþróun 

í máli barna sem ganga í gegnum eðlilega máltöku er til að mynda áþekk. Börn fella brott 

hljóð (brottfall), skipta einu hljóði út fyrir annað (hljóðskipti) og samlaganir koma fyrir þar 

sem börn laga eitt eða fleiri hljóð að öðru (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). 

Þessi ritgerð fjallar um /s/-hljóð í framstöðu orða, bæði stakt og í klösum, í máli 

íslenskra barna á fjórða aldursári. Athugun var gerð á tíu börnum á Norðurlandi í október 

2010. Í ljós kom að niðurstöðum þessarar athugunar svipar mjög til niðurstaðna fyrri 

rannsókna sem gerðar hafa verið á framburði íslenskra barna.  

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þá leið að fyrst verður rætt um hljóðfræði og íslensk 

málhljóð í kafla 2.0. Fjallað verður um samhljóð og eiginleika þeirra en sérstaklega verður 

rætt um /s/ sem er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Einnig verða lokhljóðum og önghljóðum 

gerð skil í kafla 2.2. Í þessum kafla er einnig rætt um hljóðkerfisfræði og grunnhugtök hennar 



  3 

kynnt ásamt kenningum Jakobsonar (1941). Kenning hans um aðgreinandi þætti er notuð til 

þess að lýsa hljóðþróun í máli barna á máltökuskeiði í kafla 3.0. Í þeim kafla er einnig rætt um 

rannsóknir á framburði íslenskra barna. Fyrst er fjallað um rannsókn Indriða Gíslasonar og 

Jóns Gunnarssonar frá árunum 1980-83 þar sem þeir rannsökuðu framburð og myndun 

fleirtölu hjá 200 íslenskum börnum við fjögurra og sex ára aldur. Rannsókn Þóru Másdóttur 

sem hún gerði í tengslum við doktorsritgerð sína Phonological Development and Disorders in 

Icelandic-speaking Children árið 2008 er einnig skoðuð og helstu niðurstöður hennar kynntar 

og hafðar til samanburðar. Kafli 4.0 fjallar um helstu niðurstöður athugunarinnar frá október 

2010, framkvæmd hennar og helstu niðurstöður. Þær eru dregnar saman og nánar fjallað um 

þær með stuðningi taflna sem sýna helstu framburðarfrávik sem komu fram hjá börnunum tíu 

og algengustu framburðarfrávikin í þessari athugun. Í kafla 5.0 eru nokkur lokaorð og 

samantekt á niðurstöðum þeirra íslensku framburðarathugana sem skoðaðar voru.
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2.0 Íslensk málhljóð 
 
Þegar verið er að athuga framburð og hljóðþróun í máli ungra barna er vert að gera grein fyrir 

hljóðum þess tungumáls sem til athugunar er og þá einna helst hljóðum af þeim flokki sem til 

umfjöllunar er. Málhljóð eru viðfangsefni hljóð- og hljóðkerfisfræði. Hljóðkerfisfræði fæst 

við málhljóðin, hvernig þau tengjast innbyrðis og hlutverk þeirra eininga sem nefnd eru 

hljóðön (Kristján Árnason 2005:8,45). Hljóðfræði fæst hins vegar við myndun hljóðanna og 

eðli þeirra. 

 

2.1 Hljóðfræði 
 
Hljóðfræði er yfirleitt skipt í tvær undirgreinar: hljóðmyndunarfræði og hljóðeðlisfræði. 

Hljóðmyndunarfræðin lýsir því hvar og hvernig hljóð myndast en hljóðeðlisfræðin hugar 

meira að eðli hljóða eins og sveiflulengd og tíðni (Eiríkur Rögnvaldsson 1989:5). Einnig eru 

hljóð skoðuð út frá því hvernig menn skynja þau og þá er talað um enn eina undirgrein 

hljóðfræðinnar, hljóðskynjunarfræði (Kristján Árnason 2005:12). Í þessari ritgerð verður 

aðallega fjallað um málhljóð út frá hljóðmyndunarfræðilegu sjónarhorni. 

Íslenskum málhljóðum er skipt í tvo flokka á grundvelli hljóðmyndunar. Þessir flokkar 

eru sérhljóð og samhljóð. Í þessari ritgerð verður ekki fjallað sérstaklega um íslenska 

sérhljóða, því þá er ekki verið að athuga í þessari ritgerð. Íslensk samhljóð flokkast eftir 

myndunarhætti og myndunarstað. Eftir myndunarhætti er samhljóðum skipt í fimm flokka: 

lokhljóð, önghljóð, nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð. Þegar hljóð eru flokkuð eftir 

myndunarstað skiptast þau í: varahljóð, tannhljóð/tannbergshljóð, framgómhljóð, 

uppgómhljóð og raddbandahljóð. Lokhljóð og önghljóð eru oft flokkuð saman og nefnd 

hindrunarhljóð.  

Hindrunarhljóð, eins og nafnið gefur til kynna, myndast við hindrun eða lokun á 

loftstraumi um munninn. Loftstraumurinn á ekki greiða leið um munnholið og stundum 

verður algjör lokun fyrir loftið út um munninn, það gerist við myndun lokhljóða. Önghljóðin 

eru hins vegar mynduð við þrengingu á loftflæði í stutta stund. Hljómendur kallast nef-, 

hliðar- og sveifluhljóð en við myndun þeirra á loftstraumurinn yfirleitt greiða leið út um nef- 

eða munnhol. Samhljóð eru því flokkuð eftir því hvar og hvernig loftstraumurinn kemst út um 

nef- eða munnhol (Kristján Árnason 2005:28,161). Hægt er að setja samhljóðkerfið upp í 

töflu, sjá töflu 1. 
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Tafla 1 

Myndunarháttur     Myndunarstaður 

    Vara- Tennur/ Fram-    Uppgómur     Raddbönd 
    mælt tannberg  gómur 

 

Lokhljóð ófráblásin     p     t  c  k  ʔ 
  fráblásin   p ͪ     t ͪ   c ͪ  k ͪ 

 
Önghljóð/ rödduð    v     ð  j  ɣ 
Nálgunar- órödduð   f     θ/s  ç  x  h 
hljóð 

 
Nefhljóð rödduð    m     n  ɲ  ŋ 
  órödduð   m̥     n̥  ɲ̊  ŋ̊ 

 
Sveifluhljóð raddað        r 
  óraddað       r̥ 

 
Hliðarhljóð raddað        l 
  óraddað       l̥ 
 

(Kristján Árnason 2005:33,161) 

Vert er að gera sérstaklega grein fyrir myndun íslenska samhljóðsins /s/ sem er önghljóð, 

tann- eða tannbergsmælt og einungis til óraddað í íslensku. Ekki mynda allir Íslendingar [s] á 

sama hátt en yfirleitt er það myndað á svipaðan hátt, þ.e.a.s. í námunda við tennur og 

tannberg. Það er myndað á svipuðum stað og óraddaða önghljóðið [θ] og sveifluhljóðið /r/ 

sem bæði getur verið raddað [r] og óraddað [r̥] tannbergsmælt/tannmælt hljóð. Tannbergs- eða 

tannmælta hljóðið [t] er einnig myndað á svipuðum stað í munnholinu og [s] (Kristján 

Árnason 2005:33). 

[s] verður til við núning sem myndast þegar loftstraumur fer framhjá tungubroddi við 

tennur eða tannberg. Íslenska [s] hljóðið einkennist af ákveðnu hátíðnihljóði eða blístri sem 

myndast við tennurnar/tannbergið, þess vegna er íslenska s-ið oftast kallað blísturshljóð. Það 

er því flokkað sem tann- eða tannbergsmælt óraddað önghljóð eða sér sem blísturshljóð. S-ið 

fellur þá í flokk tannbergsmæltra hljóða með [t], [t ͪ], [ð], [θ], [n], [n̥], [l], [l̥], [r] og [r̥]. [s] 

fellur einnig í flokk önghljóða: [v], [ð], [j], [ɣ] sem eru rödduð hljóð og [f], [θ], [ç], [x] og [h] 

sem eru órödduð hljóð (Kristján Árnason 2005:20, 30, 33). 

Smámæli kallast það þegar /s/ er meira tannbergsmælt en tannmælt [s̯]. Þá ber meiri 

hluta tungunnar við tannbergið en ekki tennur. Ekki er mikill munur á myndun [s] og 
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smámælta afbrigðisins [s̯] en þau hljóðin eru nokkuð greinilega ólík hljóð í íslensku (Þóra 

Másdóttir 2008:76-78). 

Órödduðu önghljóðin [s] og [θ] eru mynduð á svipaðan hátt og á svipuðum stað í 

munnholi eins og áður er getið og þess vegna getur börnum á máltökuskeiði reynst erfitt að 

greina á milli þeirra. Yfirleitt nota börn hljóðfræðilega skyld hljóð sem skiptihljóð þegar þau 

skipta út hljóðum í orðum eins og /Sigga/ sem íslensk börn bera þá fram sem /Þigga/. Þrátt 

fyrir framburð barnanna virðast þau vita að Sigga heitir Sigga en ekki Þigga (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2000:32 og Þóra Másdótttir 2008:76). Þau virðast gera sér grein fyrir því að 

baklæg gerð orðsins Sigga er með upphafshljóðinu [s] en ekki [θ].  

Lokhljóð eru oft flokkuð með önghljóðum sem hindrunarhljóð. Þau eru til – varamælt 

[p], tannmælt/tannbergsmælt [t], fram- og uppgómmælt [c]/[k] og sem raddbandahljóð [ʔ] 

sem er frekar sjaldgæft og nýtt í málinu, sbr. framburðurinn [pjaʔnɪ] sem hefur 

raddbandahljóð en [pjatnɪ] sem er almennari framburður á nafninu Bjarni. Lokhljóð eru bæði 

til ófráblásin og fráblásin nema raddbandahljóðið. Þessi hljóð eru algeng í hljóðaklösum með 

/s/-hljóði og koma fyrir í orðum eins og t.d. stelpa, stóll, sprakk, spotti, skip og skór (Kristján 

Árnason 2005:33). 

 

2.2 Hljóðkerfisfræði 
 
Hljóðkerfisfræði fæst við málhljóðin, hvernig þau tengjast innbyrðis og hlutverk þeirra 

eininga sem byggja upp tungumálið. Einingar tungumálsins greinast í annars vegar 

merkingarbærar einingar (myndön, orð, setningar, málsgreinar og fleira) og hins vegar 

merkingargreinandi einingar (hljóð, hljóðön og hljóðþætti) (Kristján Árnason 2005:8,45). 

Vert er að staldra við hugtakið hljóðan, því það er minnsta merkingargreinandi eining 

málsins, t.d. er /s/ merkingargreinandi eining í íslensku. Hægt er að skoða þessar minnstu 

merkingargreinandi einingar málsins með því að nota svonefnd lágmarkspör og umskiptaraðir 

á borð við, ból-pól-tól-gól-sól-hól. Hljóðön greina að merkingu og /b/, /p/, /t/, /g/ /s/ og /h/ eru 

öll hljóðön í íslensku. /b/ í orðinu ból er merkingargreinandi því það orð ber ekki sömu 

merkingu og orðið gól sem hefur /g/ sem upphafshljóð. Í þessum orðum greina því hljóðönin 

/b/ og /g/ á milli merkingarbærra orða, ból og gól.  

Hljóðön geta einnig haft ýmis hljóðbrigði eða afbrigði. Sem dæmi má nefna íslenska 

hljóðanið /þ/ sem hefur stöðubundnu hljóðbrigðin [θ] sem er óraddað og [ð] sem er raddað. 

Ákveðnar reglur gilda um stöðu þessara hljóða innan orða og stendur [ð] ekki í framstöðu 

orða og [θ] ekki í inn- né bakstöðu orða því þessi hljóðbrigði standa í svokallaðri 
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fyllidreifingu. Hins vegar eru hljóðbrigði sögð standa í frjálsri dreifingu ef engar takmarkanir 

eru á staðsetningu þeirra (Eiríkur Rögnvaldsson 1993:16-17). 

Greina má hljóðön í enn smærri einingar eða í svonefnda aðgreinandi þætti (e. 

distinctive features). Þessir þættir eru notaðir til að lýsa eiginleikum og innri gerð hljóðana 

svo hægt sé að greina þau hvert frá öðru. Andstæður innan hljóðkerfa eru því ekki á milli 

hljóðanna sjálfra, heldur á milli einstakra eiginleika þeirra eða eðlisþátta, þ.e. aðgreinandi 

þátta. Hljóðþættir eru hugsaðir sem smæstu einingar í hljóðkerfum tungumála. Ef borið er 

saman lágmarksparið ból og pól sést að það eina sem skilur á milli hljóðanna í framstöðu 

þessa orða er fráblásturinn, [p] og [p ͪ]. Fráblásturinn er því talinn aðgreinandi þáttur og er 

talið að þessir aðgreinandi þættir séu algildir (e. universal) í tungumálum (Kristján Árnason 

2005:54). Mörg kerfi um algilda þætti í tungumálum hafa verið sett upp en einna mest hefur 

verið stuðst við kerfi Noam Chomskys og Morris Halle sem þeir settu fram í bókinni The 

Sound Pattern of English (1968). Þáttakerfi Chomskys og Halles byggir á eldra kerfi Romans 

Jakobson o.fl. (1941) sem fyrstur kom fram með kenninguna um aðgreinandi þætti hljóða. 

Hann setti kerfið sitt upp út frá hljóðeðlislegum eiginleikum hljóða en Chomsky og Halles 

byggðu sitt kerfi á hljóðmyndunarlegum eiginleikum hljóða (Kristján Árnason 2005:56-57). 

Kenningar rússneska málfræðingsins og formgerðarsinnans Romans Jakobson um 

hljóðþróun í máli barna voru þær fyrstu sem lýstu þróuninni með algildum og aðgreinandi 

þáttum. Jakobson hélt því fram í bók sinni, Kindersprache, Aphasie und allgemeine 

Lautgesetze árið 1941 að börn lærðu ekki stök hljóð í málinu heldur greindu þau hljóð sem 

þau heyrðu í sundur með aðgreinandi þáttum og næðu valdi á hljóðunum með því að læra 

aðgreinandi þætti þeirra. Samkvæmt kenningum hans læra börn málið í ákveðnum þrepum og 

sérhvert þrep er skilyrðum háð á þann hátt að til þess að ná valdi á einu þrepi verður barnið að 

hafa náð valdi á því sem á undan kom. Þessir aðgreinandi þættir hljóða eru forsenda þess að 

börn greini hljóð í sundur og með því að tileinka sér sífellt fleiri aðgreinandi þætti læra þau 

hljóðin smá saman. Samkvæmt þessu er hægt að lýsa samhljóðaþróun í máltöku barna með 

töflu 2 (Sigurður Konráðsson 1984:29): 
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Tafla 2 

1. stig: Samhljóð – sérhljóð    p     a 

 

2. stig: Nefhljóð – munnhljóð   p    m 

 

3. stig: Varahljóð – tannbergshljóð   p      t       m          n 

 

4. stig: Lokhljóð – önghljóð    p       f               t               s 

 

5. stig: Tannbergshljóð – gómhljóð      t       k      s           j                 n            ŋ 

 

6. stig. Blísturshljóð – ekki blísturshljóð               s           þ 

 

Tafla 2 sýnir stigbundna samhljóðaþróun í máltöku barna samkvæmt Jakobson og 

kenningum hans. Til vinstri eru aðgreinandi þættir. Taflan sýnir þau stig sem hann taldi að 

börn gengju í gegnum á máltökuskeiði. Fyrst læra þau að aðgreina samhljóð og sérhljóð og 

þegar því stigi er lokið færast þau yfir á annað stig. Þegar aðgreiningu munnhljóðs (/m/) og 

nefhljóðs (/n/) er lokið færast þau yfir á þriðja stig, sem felur í sér aðgreiningu varahljóðs og 

tannbergshljóðs, /p/ - /t/ og /m/ og /n/. Þannig gengur þessi þróun áfram að aðgreiningu /s/, /þ/ 

(og /r/, sem reyndar er ekki í töflu 2) sem lærast síðust hljóða á máltökuskeiðinu. 

Á þennan hátt þróast málkerfi barna smátt og smátt og líkist sífellt meira málkerfi 

fullorðinna. Ákveðið forspárgildi er falið í kenningum Jakobson. Hægt er að spá fyrir um það 

hvaða hljóð lærast á næsta stigi málþroskans hjá börnum sem eru að ganga í gegnum máltöku. 

Þrátt fyrir það verður þessi kenning Jakobson seint sönnuð að fullu, því erfitt er að sanna í 

hvaða röð málhljóð lærast hjá börnum á máltökualdri, sérstaklega eftir stig þrjú í töflu 2. 

Einnig koma lágmarkspör, sem æskileg eru til athugunar á þessum þáttum, ekki oft fyrir í 

máltökugögnum. Margar framburðarrannsóknir og athuganir eru til sem styðja þessa 

kenningu hans án þess að sanna hana, bæði innlendar og erlendar (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2001 og 2002: 6-10). 

Niðurstöður úr doktorsritgerð Þóru Másdóttur (2008) benda einnig til þess að kenning 

Jakobson eigi við rök að styðjast. Þóra kannaði framburð og þróun samhljóða hjá 28 

íslenskum börnum á aldrinum tveggja og þriggja ára. Hún bar sínar niðurstöður saman við 
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niðurstöður enskra, þýskra og hollenskra framburðarathugana á börnum á svipuðum aldri. 

Samanburðarniðurstöður Þóru sýndu að samhljóðaþróun í máli barna af þessum þjóðernum 

var mjög svipuð. Þannig höfðu til dæmis um 75-80% barnanna við tveggja ára aldur náð 

góðum árangri við að bera fram nefhljóðin /n/ og /m/. Börnin virtust læra lokhljóð fyrr en 

önghljóð, en /r/ var ekki lært á þessum aldri (Þóra Másdóttir 2008:129). Þessi röð á hljóðum í 

máltöku passar við kenningu Jakobson. Nef- og lokhljóð voru þau samhljóð sem hann taldi að 

börn lærðu fyrst en að /s/ og /þ/ lærðust síðar, sbr. töflu 2. 

Með samanburði milli rannsókna, hvort heldur er á milli tungumála eða á sama máli er 

hægt að fá gagnlegar upplýsingar um hljóðþróun almennt hjá börnum á máltökuskeiði. 

Hvenær börn læra tiltekin hljóð og hvaða hljóð það eru sem þau eiga í mestum erfiðleikum 

með að tileinka sér. Þetta getur reynst gagnlegt fyrir talkennara og talmeinafræðinga til að 

greina vanda barna með frávik í tali og meðferðarúrræði fyrir þau. Hvort heldur um er að ræða 

seinkun í tali eða frávik í málþroska vegna annarra orsaka. 

Meginmarkmið Þóru með rannsókninni var að rannsaka og safna saman upplýsingum 

um hljóðþróun íslenskra barna með frávik í framburði. Til þess þurfti hún að rannsaka börn á 

þriðja aldursári með eðlilegan málþroska svo að bera mætti niðurstöður þess hóps saman við 

eldri börn á fimmta aldursári sem voru í frávikahópnum. Hún bar niðurstöðurnar saman við 

aðrar athuganir, bæði þær sem hún gerði á framburði barnanna í frávikahópnum og 

niðurstöður annarra fræðimanna. Því meira sem vitað er um hljóðþróun og málþroska almennt 

hjá börnum, þeim mun betur og fyrr er hægt að hjálpa þeim börnum sem eiga við frávik í 

málþroska að etja. Nánar verður fjallað um rannsókn Þóru Másdóttur í kafla 3.3. 

 

3.0 Hljóðþróun og íslenskar framburðarrannsóknir 
 
Eins og getið var um í kafla 1.0 kom Noam Chomsky (1957) fram með kenninguna um 

málkunnáttufræði (e. generative grammar). Málkunnáttufræðin gerir ráð fyrir því að menn 

hafi arfskapaða hæfileika til máls og að við búum yfir málfræðilögmálum sem eru algild (e. 

universal grammar) og sameiginleg öllum tungumálum heimsins. Málfræðingar hafa með 

kenningum Chomskys, um hina meðfæddu algildu málfræði, útskýrt ýmislegt í máltöku barna 

sem annars væri erfitt að útskýra. Meðal annars hvernig börn ná eins fljótt og raun ber vitni 

tökum á jafn flóknu kerfi og málkerfi tungumála er og einnig hvers vegna máltaka barna víða 

um heim er með svipuðu móti (Sigríður Sigurjónsdóttir 1997:357 og Höskuldur Þráinson 

2008:13). 



  10 

Hljóðþróun í máli barna er svipuð víða um heim en mótast þó fljótt af móðurmáli 

barnsins. Hljóðmyndun hjá börnum þróast frá hinu almenna til hins sértæka, þ.e.a.s. við 

fæðingu geta börn myndað öll hugsanleg málhljóð, bæði hljóð sem tilheyra móðurmáli þeirra 

og ekki. Þessi hæfileiki barna til hljóðmyndunar allra mögulegra málhljóða minnkar eftir því 

sem þau eldast og þau laga sig að málhljóðum síns móðurmáls. Sem dæmi má nefna að 

íslenskt barn getur við upphaf máltökunnar (hjalstigs) myndað rödduð lokhljóð þrátt fyrir að 

slík hljóð tilheyri ekki íslenska hljóðkerfinu. Hjalstig í máltöku er fyrsta stigið sem börn 

ganga í gegnum frá fjögurra til sex mánaða aldurs. Þau geta myndað hvaða málhljóð sem er á 

þessu stigi máltökunnar en þegar líður á hjalstigið fara þau að mynda stök samhljóð og 

sérhljóð sem síðar mynda atkvæðarunur, segja t.d. mamamama eða dadadada og fleiri 

samhljóða- og sérhljóðarunur gera vart við sig (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:7). 

Hljóðþróun í máli barna er oft á tíðum líkt við trekt eða stundaglas þar sem börn geta í 

upphafi myndað öll möguleg hljóð en einhver staðar í ferlinu hverfur sá eiginleiki og börnin 

virðast eiga í erfiðleikum með myndun ýmissa hljóða sem áður virtust auðveld í framburði. Í 

byrjun hjalstigs hafa börn mörg hljóð á valdi sínu. Síðar sigta þau út þau hljóð sem tilheyra 

ekki móðurmáli þeirra. Þess vegna verða fá hljóð eftir í byrjun næsta stigs þegar þau fara að 

mynda orð. Þetta gerist oft þegar börn eru að tileinka sér málhljóð og hljóðkerfi 

móðurmálsins. Út frá þessu má álykta að barn geti við fæðingu tileinkað sér hvaða mál sem er 

og gert að móðurmáli sínu en fljótlega fari það mál sem barn lærir af umhverfinu að hafa 

mótandi áhrif á hljóðvitund og málþróun þess (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:7-8). 

Á fyrsta ári barnsins er mikil þróun í máli þess. Við átta til tíu mánaða aldur fara börn 

að mynda flóknari atkvæðarunur og við eins árs aldur eru þau oft farin að mynda sín fyrstu 

orð1. Órödduðu lokhljóðin /p/ og /t/, nefhljóðin /m/ og /n/ og sérhljóðið /a/ eru þau hljóð sem 

börn nota oftast til að mynda fyrstu orð sín óháð hvaða móðurmál þau eru að tileinka sér. 

Tengsl virðast vera á milli hljóða í fyrstu orðum barna og hjali þeirra. Það virðist ekki vera 

tilviljanakennt hvaða hljóð koma fyrir í hjali og fyrstu orðum barna, heldur ræðst það af 

aðgreinandi þáttum hljóða. Þetta er hægt að útskýra með kenningu Jakobson um að börn læri 

hljóð með því að tileinka sér sífellt fleiri og aðgreinandi þætti hljóða. Þessu ferli hefur áður 

verið lýst í töflu 2 í kafla 2.2.  

Síðar á máltökuskeiðinu fara börn að tileinka sér flóknari ferli og hljóð og við það geta 

komið upp ýmsir erfiðleikar í framburði. Framburðarfrávik í máli barna eru algeng þrátt fyrir 

eðlilegan málþroska. Leið barna að máli fullorðinna er háð þeim skilyrðum sem þau ganga í 

                                                 
1 Athuga verður að aldur er ekki talinn góður mælikvarði á málþroska barna (Sigríður Sigurjónsdóttir 2005:637). 
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gegnum á máltökuskeiði, frávik eru hluti af því ferli. Algeng framburðarfrávik hjá íslenskum 

börnum eru erfiðleikar með /s/- og /r/-hljóð bæði í fram- , inn- og bakstöðu orða. Helstu frávik 

í hljóðþróun eru þau að börn fella brott hljóð (brottfall), skipta einu hljóði út fyrir annað 

(hljóðskipti) og samlaganir koma fyrir þar sem börn laga eitt hljóð að öðru hljóði. Þessi frávik 

koma oft fyrir hjá börnum á máltökualdri, til dæmis þegar þau eiga í erfiðleikum með /s/-hljóð 

í samhljóðaklösum. Börn fella í sumum tilfellum brott hljóð þegar erfið/flókin hljóðasambönd 

koma fyrir, t.d. í samhljóðaklösunum /st-/, /sk-/ eða /sp-/ og segja þá /dóll/ í stað /stóll/, /gór/ í 

stað /skór/ og /bil/ í stað /spil/. Þau sleppa til að mynda oft tveimur hljóðum af þremur í 

samhljóðaklasanum /spr/. Segja [pɔːtɪ] í staðinn fyrir [sprɔːtɪ] (Indriði Gíslason o.fl. 1986:73). 

Þegar börn rugla saman hljóðum og mynda annað hljóð en venja er að bera fram 

skipta þau oftast hljóðinu út fyrir annað hljóð sem er hljóðkerfislega líkt og á t.d. marga 

aðgreinandi þætti sameiginlega. Hljóðin eru oft mynduð á svipuðum stað í munninum, eins og 

til dæmis [s] og [θ], en [θ] er algengt skiptihljóð fyrir /s/ (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002). 

Samkvæmt Þóru Másdóttur (2008) er algengasta skiptihljóð hjá börnum á aldrinum 3;4 [θ]/[ð] 

fyrir /s/ og /r/. Fram kemur í rannsókn hennar að börn á þessum aldri hafa almennt ekki náð 

valdi á /s/ (Þóra Másdóttir 2008). 

Regla virðist vera á því hvenær börn beita brottfalli og hvenær hljóðskiptum. Þegar /s/ 

kemur fyrir stakt í framstöðu orða eru þau líklegri til þess að skipta einu hljóði út fyrir /s/-

hljóðið en líklegri til að fella það brott þegar það stendur eitt og sér í bakstöðu. Hins vegar eru 

börn líklegri til þess að fella brott /s/-hljóð ef það stendur í klasa með öðrum samhljóðum eins 

lokhljóðunum /p, t, k/. Þegar /s/ stendur í klasa með /m, n, r, l, s/ sem seinna hljóð og /p, t, k/ 

eru fyrra hljóð nota börn í flestum tilfellum samlögun samhljóða. Dæmi um þetta er orðið 

strákur sem verður í mörgum tilfellum [k ͪ auːkʏr] þegar börn beita samlögun á 

samhljóðaklasa. Samhljóðaklasar eru börnum erfiðir og í íslensku eru nokkrir svoleiðis klasar 

sem byrja á /s/-hljóði, til að mynda /spr-/, /str-/, /sk-/ og /st-/ (Indriði Gíslason o.fl. 1986). 

Þessir klasar ásamt fleiri /s/-klösum eru til athugunar í þessari ritgerð.  

3.1 Framburðarfrávik í eðlilegri máltöku 
 
Aðferðir til rannsókna á máltöku barna eru aðallega tvennskonar, þ.e. þversniðsrannsóknir og 

langsniðsrannsóknir. Í þversniðsrannsóknum eru sérsamin próf lögð fyrir stóran hóp barna á 

tilteknum aldri með það að markmiði að kanna ákveðin atriði í máli þeirra. Í 

langsniðsrannsóknum er aftur á móti fylgst reglulega með máltöku eins eða nokkurra barna í 

nokkra mánuði eða nokkur ár. Tal þeirra er yfirleitt tekið upp með tækjum, segulbandi eða 

annars konar tækni. Þetta er gert með jöfnu millibili við sem eðlilegastar aðstæður svo 
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upptökurnar gefi raunsanna mynd af máli barnsins (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). Sumar 

rannsóknir eru í raun bæði þversniðs- og langsniðsrannsóknir. Frá tveimur slíkum 

rannsóknum verður greint í þessari ritgerð. Rannsókn Indriða Gíslasonar og Jóns 

Gunnarssonar frá árunum 1980-83 og rannsókn Þóru Másdóttur frá árinu 2008.  

 

3.2 Rannsókn Indriða Gíslasonar og félaga (1986) 
 
Þessi rannsókn var gerð að frumkvæði Indriða Gíslasonar og Jóns Gunnarssonar á árunum 

1980-1983. Síðar var skrifuð rannsóknarskýrsla (Framburður og myndun fleirtölu hjá 200 

íslenskum börnum við fjögra og sex ára aldur 1986) sem greinir frá helstu niðurstöðum 

þessarar viðamiklu rannsóknar. Þeir Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt 

Jóhannesson rituðu og greindu frá þessum niðurstöðum  (Indriði Gíslason o.fl. 1986:formáli).  

Þessi rannsókn er brautryðjandaverk og merkt rit um hljóðþróun í máli barna á Íslandi. 

200 börn tóku þátt í rannsókninni sem framkvæmd var víðs vegar um landið, 

helmingur barnanna var búsettur á höfuðborgarsvæðinu en hinn helmingurinn úti á landi, 

bæði í þorpum og í sveit. Athugunin fór þannig fram að börnin skoðuðu ljósmyndir og 

teikningar með aðstoð rannsakanda og síðan sögðu þau honum hvað þau sáu á myndunum. 

Þannig voru börnin fengin til þess að bera fram hljóðin sem rannsakendur sóttust eftir. Börnin 

voru prófuð fyrst þegar þau voru þriggja og hálfs til fjögurra og hálfs árs gömul (3;6-4;6) og 

aftur þegar þau voru fimm og hálfs til sex og hálfs árs gömul (5;6-6;6). Eingöngu var fengist 

við samhljóð og samhljóðaklasa í áhersluatkvæðum. Þegar niðurstöður voru greindar voru 

þær flokkaðar eftir framburðarfrávikum í stökum samhljóðum, bæði í framstöðuklösum og 

inn- og bakstöðuklösum. Í þessari ritgerð verða einungis stök /s/-hljóð og /s/-samhljóðaklasar 

í framstöðu skoðaðir nánar. 

Börn ná yfirleitt mun fyrr valdi á stökum samhljóðum en samhljóðaklösum. Það er því 

hægt að gefa sér að stöku samhljóðarnir séu auðveldari viðureignar en samhljóðaklasarnir. Í 

rannsókn Indriða og félaga frá 1980-83 var flest frávik að finna í /r/- og /s/-hljóðum í 

framstöðu. Samt sem áður höfðu flest barnanna náð eðlilegum framburði stakra samhljóða við 

fjögurra ára aldur. Í meira en 80% tilvika báru börnin lokhljóð, nefhljóð, önghljóð, hliðarhljóð 

og /s/ rétt fram en flest voru frávik í /r/. Réttur framburður allra orða hjá fjögurra ára 

börnunum var 77,8% (Indriði Gíslason o.fl. 1986:58). 

Þegar /s/ frávik eru skoðuð í skýrslu Indriða og samstarfsmanna kemur í ljós að /s/ í 

framstöðu reyndist fjögurra ára börnum auðveldara en /s/ í bakstöðu. Í orðinu sæng var minna 
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um frávik en í glas og djús Þegar börnin áttu í erfiðleikum með stakt /s/ í orðunum sæng, glas 

og djús. 2 notuðu þau hljóðskipti til þessa bera fram hljóðið. Þau skiptu [s] út fyrir [θ] eða [ð] 

eða urðu smámælt og notuðu [s̯] í staðinn fyrir [s]. Í 87% tilvika var framburður fjögurra ára 

barna réttur þegar /s/ var stakt í framstöðu orða. Niðurstaðan er því sú að börn eiga auðveldara 

með að bera fram stakt samhljóð eins og /s/ þegar það stendur á undan áherslusérhljóði en á 

eftir því (Indriði Gíslason o.fl. 1986:60-61).  

Þegar framstöðuklasar eru skoðaðir var einnig mest um frávik í /s/ og /r/. Algengast 

var að börnin felldu brott eða skiptu út hljóðum. Brottfall /s/ var algengt hjá fjögurra ára 

börnunum, sér í lagi í klösum þar sem /s/ var í framstöðu og stóð á undan lokhljóðum + /p, t, 

k/ eða hljómendunum /m, n, l/. Skipti voru einnig algeng hjá fjögurra ára börnunum og notuðu 

þau aðallega [θ] eða [s̯] sem skiptihljóð fyrir /s/ - en það eru sömu hljóð og í stöku 

samhljóðunum. Samhljóðaklasar með /sp-/, /st-/ eða /sk-/ voru sérstaklega skoðaðir ásamt 

fleirum í rannsókn Indriða og Jóns. 

Í þessum klösum var algengast að fjögurra ára börn bæru rétt fram framstöðuklasana 

eða í 62-97,9% tilvika en frávik komu þó fyrir. Algengast var að /s/ væri fellt brott í orðum 

eins og stelpa, spil, spegill og skór. Langalgenagst var það í orðinu stelpa þar sem 14,1% 

barnanna felldu brott /s/, reyndar var brottfall algengt í öllum orðum þar sem /st-/ er í 

framstöðu.  Skipti hljóða komu einnig fyrir og var algengast að börnin skiptu út /s/ í orðinu 

spil eða í 12,2% tilvika. Til samanburðar má nefna að í einungis 4,9% tilvika skiptu börnin /s/ 

út í orðinu stelpa.  

Samhljóðaklasarnir /spr-/ og /str-/ voru einnig skoðaðir og í ljós kom að þau orð sem 

börnin áttu í mestum erfiðleikum með voru strákur og sprauta. Í einungis 62,4% tilvika báru 

fjögurra ára börnin rétt fram orðið strákur en í 71,4% tilvika orðið sprauta. Langalgengast var 

að börnin felldu brott /s/ í orðinu strákur eða í 10,2% tilvika, þau skiptu /r/ einnig út fyrir 

annað hljóð í 9,1% tilvika. 4,8% þeirra felldu brott /r/ við fjögurra ára aldur en helmingi færri 

við sex ára aldur. Algengt var að fjögurra ára börnin felldu brott /s/ í orðinu sprauta en þau 

skiptu því einnig út fyrir önnur hljóð. 5,4% fjögurra ára barna skiptu /r/ út í orðinu sprauta. 

Skipti á /r/ er hátt hlutfall frávika í þessum flokki (/spr-/ og /str-/) miðað við /sp-/, /st-/ og /sk-/ 

við fjögurra ára aldur. Þeim fer minna fram milli ára, fjögurra og sex ára, í þessum flokki en 

öðrum flokkum sem þeir Indriði og Jón athuguðu (Indriði Gíslason o.fl. 1986:68 og 73). Við 

fjögurra ára aldur var brottfall /r/ í framstöðuklösum ekki eins algengt og brottfall /s/ en skipti 

                                                 
2 Í orðunum glas og djús var algengast að börn notuðu [θ] eða [s̯] í stað [s]. Eins og kom fram í kafla 2.1 kallast 
framburðurinn [s̯] á /s/ smámæli og er það hljóð  myndað framar (við tennur) en venjulegt [s] sem myndast 
yfirleitt við tannberg. 
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voru algeng og var [ð] helsta skiptihljóðið fyrir /r/ en afbrigðin [ʀ ɹ ɾ] og [l] komu einnig fyrir 

(Indriði Gíslason o.fl. 1986:83). 

Helstu niðurstöður voru þær að flest börn voru búin að ná góðum tökum á íslenskum 

framburði við fjögurra ára aldur. Frávikin voru háð stöðu í orðum, framstöðu, innstöðu eða 

bakstöðu, og voru klasar erfiðari viðureignar en stöku hljóðin. Langflest barnanna höfðu um 

fjögurra ára aldur náð tökum á framburði stakra samhljóða, til dæmis var stakt /s/ borið fram 

rétt í meira en 80% tilvika. Frávik í máli barnanna komu fram með mismunandi hætti, þau 

felldu brott hljóð, skiptu einu hljóði út fyrir annað og samlaganir komu fyrir. Þessi 

framburðarfrávik voru nokkuð algeng við fjögurra ára aldurinn en við sex ára aldur hafði 

þessum frávikum fækkað mjög og meðaltal rétts framburðar var orðið 95,5%. 

 

3.3 Rannsókn Þóru Másdóttur (2008) 
 
Eins og komið hefur fram gerði Þóra Másdóttir viðamikla rannsókn í tengslum við 

doktorsritgerð sína Phonological Development and Disorders in Icelandic-speaking Children 

sem kom út árið 2008. Í þessari ritgerð athugaði Þóra framburð og samhljóðaþróun hjá 28 

íslenskum börnum við tveggja og þriggja ára aldur. Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta. Í fyrri 

hlutanum skoðar Þóra hljóðþróun 28 íslenskra barna, fjórtán stelpna og fjórtán stráka með 

eðlilega hljóðþróun en í síðari hluta ritgerðarinnar athugar hún eldri börn sem eiga við 

málþroskaraskanir og framburðarfrávik að stríða. Þessi börn bjuggu öll á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún hljóðprófaði börnin sem voru með eðlilega hljóðþróun tvisvar 

sinnum – fyrst við tveggja ára aldur (2;4) og ári síðar við þriggja ára aldur (3;4). Börn með 

frávik í málþroska voru athuguð þegar þau voru á fimmta aldursári með það að markmiði að 

sýna fram á mun á málþroska þessara barna miðað við jafnaldra. Niðurstaðan er sú að þau eru 

nær yngri börnum í málþroska. Meginmarkmið doktorsritgerðarinnar var að skoða hljóðþróun 

barna með málþroskaraskanir og bera saman við börn á aldrinum tveggja til þriggja ára með 

eðlilegan málþroska. Þetta gerði hún í því skyni að finna betri meðferðarúrræði fyrir börn með 

málþroskaraskanir og alvarleg frávik í málþroska. Þessi vitneskja getur auðveldað 

talmeinafræðingum þjálfun og meðferð skjólstæðinga sinna.  

Helstu tölfræðilegu niðurstöður úr rannsókn Þóru um samhljóðaþróun í máli barna 

með eðlilegan málþroska voru þær að við tveggja ára aldur voru börnin búin að læra [p], [t], 

[k], [v], [s], [j], [m], [n] og [l] í um 75% tilvika. Þau voru við tveggja ára aldur enn að læra 

hljóðin [p ͪ], [t ͪ], [c], [k ͪ], [f], [θ], [ð] og [h] en þau voru lærð í 50-75% tilvika. Um 49% hljóða 

voru því ekki lærð á þessum aldri og reyndust börnum erfiðari í framburði. Það voru hljóðin 
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[c ͪ], [ç], [ɣ], [n̥], [l̥], [r] og [r̥]. Við þriggja ára aldur höfðu fæst börnin náð valdi á [ɣ], [n̥], [l̥], 

[r] og [r̥] eða í um 49% tilvika. Þau höfðu hins vegar flest náð valdi á öðrum hljóðum. /s/ var 

því lært í 75% tilvika við tveggja ára aldur en það voru enn um 25% barna í rannsókn Þóru 

sem ekki höfðu tileinkað sér framburð á [s] (Þóra Másdóttir 2008:83). 

Börnin áttu í meiri erfiðleikum með samhljóðaklasa en stök hljóð í rannsókn Þóru. /s/- 

samhljóðaklasar reyndust börnunum erfiðir og sér í lagi þriggja samhljóðaklasinn /spr-/. 

Ýmsar samlaganir eða einfaldanir samhljóðaklasa og skipti voru mjög áberandi í máli tveggja 

ára barnanna (Þóra Másdóttir 2008:102). Þessi frávik voru ennþá áberandi hjá þriggja ára 

börnunum en hafði þó fækkað verulega (Þóra Másdóttir 2008:105). Fleiri þriggja ára börn 

(3;4) náðu framburði á /spr-/ klösum en tveggja ára börn (2;4). Þessi þróun segir til um 

hljóðþróun barnanna á þessum stutta tíma, einu ári. Rétt tæplega 80% barna höfðu við 3;4 

aldur náð framburði á /s/-samhljóðaklösum í framstöðu orða en við 2;4 aldur voru það 

einungis um 45% barna sem náð höfðu þessum framburði (Þóra Másdóttir 2008:94, 99). Þetta 

eru svipaðar niðurstöður og í athugun Jóns og Indriða (1986) þar sem fjögurra ára börn voru 

könnuð. Þóra telur að vert sé að skoða þessa samhljóðaklasa betur í frekari rannsóknum og þá 

sér í lagi /sl-/, /sn-/ og /sm-/ þar sem þessir klasar hafa oft með sér lokhljóð, sbr. klasana [stl-], 

[stn-] og [spm-]. Þessir klasar geta verið flóknari í framburði en aðrir. Í þeim orðum sem Þóra 

kannaði kom lokhljóðið [t] á milli /s/ og næsta samhljóðs á eftir, t.d. í orðinu snjór, [stn(j)-]. 

Mest áberandi var samt þegar börn felldu brott /s/ í framstöðu í orðum eins og stelpa og 

springa og sögðu [tɛl̥pa] í stað [stɛl̥pa] og í stað [spriŋka] sögðu þau annað hvort [priŋka] eða 

[pð̹iŋka]3. Börn á aldrinum 3;4 áttu sum erfitt með framburð á orðinu snuð sem varð annað 

hvort [stnʏːθ], [snʏːθ] eða [nʏːθ]. Þóra telur að frekari rannsókna sé þörf á /s/-

samhljóðaklösum (Þóra Másdóttir 2008:247). 

4.0 Athugun á /s/ í framstöðu orða í máli barna á fjórða 
aldursári 
 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um athugun höfundar á stöku /s/-hljóði og /s/-

samhljóðaklösum í máli tíu barna á aldrinum 3;1:3 (þriggja ára, eins mánaða og þriggja daga) 

til 3;11:6 (þriggja ára, ellefu mánaða og sex daga) sem gerð var í október 2010 á leikskóla á 

Norðurlandi. Helstu niðurstöður verða ræddar og þær bornar saman við niðurstöður þeirra 

framburðarrannsókna sem fjallað var um í kafla 3. 

 

                                                 
3 Athuga verður að Þóra flokkar rödduðu önghljóðin [ð] og [ɣ] sem nándar-eða nálgunarhljóð (e. approximants), 
[ð̹] og [ɰ]. 
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4.1 Aðferð 
 
Útbúin var myndamappa með orðum sem byrjuðu á /s/-hljóði og /s/-samhljóðaklösum. 

Myndirnar voru valdar af hentugleika af vefnum. Valdar voru myndir sem talið var að börn á 

fjórða aldursári ættu auðvelt með að þekkja. Einnig var haft til hliðsjónar hvaða orð aðrir 

rannsakendur hafa notað í framburðarrannsóknum sínum, m.a. Indriði Gíslason og Jón 

Gunnarsson (á níunda áratug 20. aldar) og Þóra Másdóttir (2008). Myndum af orðunum var 

raðað í handahófskennda röð með það í huga að fanga athygli barnanna tíu sem áttu að taka 

þátt í könnuninni. Orðin sem lögð voru fyrir voru eftirfarandi:  

 

Tafla 3 

/s-/ /sp-/ /spr-/ /st-/ /str-/ /sk/[sc] /sk-/[sk] /sv-/ /sl-/ /sn-/ 

sandur spari sprakk stelpa strá skip skoppa svunta slaufa snjór 

saga spotti sprauta stigi strákur skel skór  sleði snuð 

serí(j)ós spöng sproti stóll strönd skíði skuggi    

synda   stultur  skyr     

     skæri     

 

 Auk þeirra orða sem byrjuðu á /s/-hljóði og /s/-samhljóðaklösum voru uppfylliorðin 

bíll, vettlingar, hús, bátur, dúkka og húfa í framburðarprófinu sem lagt var fyrir börnin. Orðin 

í töflu 3 voru öll valin úr flokki nafnorða og sagnorða. Þóra Másdóttir notaði orðin skæri, 

skíði, skór, slaufa, sleði, snjó(kall), stelpa, stóll og strákur í sinni rannsókn frá 2008. Indriði 

og Jón notuðu orðin spil, skæri, sprauta, snuð og snjór í sinni rannsókn frá 1980-83 ásamt 

orðunum stelpa, strákur, skæri og slaufa sem Þóra (2008) notaði einnig. Í þessari athugun 

voru fleiri orð notuð, eins og sést á töflu 3. Gera þarf sérstaklega grein fyrir því að í klösunum 

/sl-/ og /sn-/ kemur sníkjuhljóðið [t] á milli /s/ og næsta samhljóðs (/l/ eða /n/) í framburði hjá 

flestum málhöfum í íslensku. Í þeim tíu barna hópi sem rannsakaður var voru fimm strákar og 

fimm stelpur. Börnin voru beðin um að hjálpa spyrjandanum að skoða myndirnar í möppunni 

og segja hvað þau sæju á myndunum. Þetta gekk vel í flestum tilfellum og börnin voru fús að 

koma með spyrjandanum inn í herbergi þar sem þau fengu að sjá myndirnar í möppunni. 

Helsta vandamálið sem kom upp þegar prófið var lagt fyrir var að sum barnanna þekktu ekki 

öll orðin eða réttar sagt þekktu ekki það sem var á myndunum. Orðið skuggi var börnunum til 

dæmis erfitt, ekkert þeirra þekkti það orð eða áttaði sig á myndinni. Eftir að spyrjandi sagði 

þeim orðið endurtóku þau það flest en ekki öll. Börn nota reglur þess stigs sem þau eru á í 
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máltökunni þegar þau endurtaka orð eftir fullorðnum og hefur það því yfirleitt ekki áhrif á 

þeirra eigin framburð, en þetta gæti samt skekkt niðurstöðurnar eitthvað (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2002:7). Þau áttu einnig í erfiðleikum með stök orð, t.d. orðið svunta, því þau 

héldu að það væri kjóll á myndinni en ekki svunta. Orðið strönd var líka eitthvað að flækjast 

fyrir þeim flestum. Þau áttuðu sig ekki á myndinni af ströndinni og þurftu því oft að endurtaka 

orðið eftir framburði spyrjanda. 

Þekking á orðum var að einhverju leyti kynbundinn. Stelpurnar áttuðu sig frekar á 

orðinu spöng (í samhenginu hárspöng) en strákarnir. Nokkrir áttu í erfiðleikum með að átta 

sig á orðinu skyr, myndin var af skyrdollum í alls kyns útgáfum og voru ekki öll börnin viss 

um hvað átt var við en endurtóku orðið eftir framburði spyrjanda. Orðin stigi og sleði voru í 

sumum tilfellum sögð á misvíxl því myndirnar voru of líkar. Sleðinn var trésleði sem leit út 

líkt og stigi, þ.e.a.s. hann var upp á gamla mátann og börn nútímans þekkja e.t.v. ekki slíka 

sleða. Þetta ætti þó ekki að hafa áhrif á niðurstöður athugunarinnar. Börnin báru bæði orðin 

fram svo framburður þeirra kom í ljós. Í viðtölunum var notað stafrænt tæki og tók hvert 

viðtal um sex mínútur. Næsta skref var úrvinnsla upplýsinga, hlustað var á upptökurnar og 

orðin hljóðrituð, hver klasi var skoðaður fyrir sig. Niðurstöðurnar voru því næst skoðaðar og 

settar upp í töflur. Til samanburðar við framburð barnanna var framburður 

rannsakanda/spyrjanda notaður því hann er alinn upp á sama stað á Norðurlandi og hefur því 

einnig norðlenskan framburð.  

 

4.2 Niðurstöður  
 
Í þessum kafla verða ræddar niðurstöður athugunar höfundar. Stakt /s/ og hver samhljóðaklasi 

fyrir sig er skoðaður og niðurstöður settar fram í prósentutölum áður en þær eru bornar saman 

við niðurstöður Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) og Þóru Másdóttur (2008). Niðurstöðurnar eru 

settar upp í töflu þar sem fjöldi hvers fráviks fyrir sig er sýnilegur og auðvelt er að lesa úr 

niðurstöðunum. Tafla 4 sýnir fjölda framburðarfrávika hjá börnunum tíu á stöku /s/-hljóði og 

/s/ í samhljóðaklösum í framstöðu orða. Áþekkar niðurstöður koma fram í þessari athugun og 

komu fram í fyrri rannsóknum sem raktar voru í kafla 3. Samhljóðaklasar reynast börnum 

erfiðari viðureignar í framburði en stök samhljóð og brottfall /s/ í klasa fremst í orði er 

algengasta framburðarfrávikið. 
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Tafla 4  

 
 /s-/    /sp-/    /spr-/   /st-/    
 sandur saga synda serí(j)ós spil spotti spari spöng sproti sprakk sprauta stigi stelpa stóll stultur 
Eðlilegur framburður 7 5 8 5 8 8 5 7 4 6 8 5 6 6 7 
Brottfall /s/  1 0 0 0 2 1 3 1 1 2 2 1 0 2 1 
/s/ skipt út fyrir /t/ 1   1            
/sp-/ skipt út fyrir /t/      1          
Brottfall /spr-/ - /r/         2 1      
Skipt á /str-/ - /r/ fyrir /þ/                    1       
Skipt á /spr-/ - /r/ fyrir /þ/        1       

Brottfall /s/ og /r/         1 1      

 

 /str-/   /sk-/[sc]     /sk-/[sk]   /sv-/ /sl-/  /sn-/  
 strákur strá strönd skip skyr skel skæri skíði skór skopp skuggi svunta slaufa sleði snuð snjór 
Eðlilegur framburður 4 7 7 8 7 8 7 8 8 5 8 2 6 6 8 7
Brottfall /s/  0 0 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
Samlögun str › k 1                
/st-/ skipt út fyrir /k/  1               
Brottfall /str-/ - /t/ 1                
Brottfall /str-/ - /r/ 3                
Skipt á /str-/ - /r/ › /þ/   1              
Brottfall /sv-/ - /v/            5     
Brottfall /v/ og /n/            2     
/k/ innskot mill /s/ og /l/             2    
/t/ innskot milli /s/ og /l/              2   
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Fyrst verður stakt /s/ í framstöðu orða skoðað. Það var pófað í orðunum sandur, saga 

synda og seríós (serjós). Í 20% tilvika skiptu börnin /s/ út fyrir /t/ í framstöðu orðanna sandur, 

synda, saga og seríós. Skipti voru algengust í framstöðu á stöku /s/. /s/-hljóð er flokkað sem 

tann- eða tannbergsmælt óraddað önghljóð eða sér sem blísturshljóð og er því myndað á 

svipuðum stað í munni og /t/ sem er tannbergsmælt lokhljóð (Kristján Árnason 2005:20, 30, 

33). Þegar börn rugla saman hljóðum og skipta út fyrir annað, skipta þau oftast hljóði út fyrir 

annað hljóð sem er hljóðkerfislega líkt hinu. Hljóðin eru oft mynduð á svipuðum stað í 

munninum eins og til dæmis [s] og [t], en [t] er algengt skiptihljóð fyrir [s] (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2002).  

Greinilegur munur var á framburði barnanna á stöku /s/ og /s/ í samhljóðaklösum. 

Börnin felldu stakt /s/ einungis í eitt skipti brott í framstöðu orðs sem hafði stakt /s/-hljóð, 

sem var þver öfugt við algengasta frávikið í samhljóðaklösum. Skoðum nú niðurstöður í /s/-

klösum í framstöðu. /sp-/ samhljóðaklasinn var skoðaður og tekin voru fyrir orðin spil, spotti, 

spari(-grís) og spöng. Algengast var að /s/ væri fellt brott í orðinu spari eða í 30% tilvika en 

það kom fyrir í 20% tilvika í orðinu spil - [pɪːl̥]. Í orðunum spotti og spöng kom /s/-brottfall 

fyrir hjá einu barni. Einnig var /sp-/ skipt út fyrir [t] í orðinu spotti - [tɔhtɪ] hjá einu barni. En 

þetta frávik má líklega flokka sem samlögun. 

/st-/ samhljóðaklasinn var athugaður með hjálp orðanna stigi, stelpa, stóll og stultur. 

Brottfall /s/ kom fyrir í orðinu stóll í 20% tilvika og í orðunum stigi og stultur kom brottfall 

/s/ fyrir í 10% tilvika. Einnig báru börnin fram [ɔ] í orðinu stóll í stað [ou] í 20% tilvika. 

Önnur frávik sem komu fram voru ekki til athugunar í þessari ritgerð og verða því ekki 

tíunduð frekar hér. Þetta var t.d. aðblástur í orðinu stelpa og skipti á [j] út fyrir önnur hljóð í 

orðinu stigi. 

Í samhljóðaklösum með þrjá samliggjandi samhljóða eins og /str-/ og /spr-/ komu 

flóknari skipti fyrir inn í orðum. Þetta eru flóknari klasar en tveggja samhljóðaklasarnir og því 

skiljanlegt að börnin eigi í meiri erfiðleikum með þá. Orðin strákur, strá, strönd, sproti, 

sprakk og sprauta voru notuð til þess að kanna framburð barnanna á þriggja hljóða /s/-

klösum. Í orðinu strákur fellur /r/ brott í 20% tilvika. Samlögun kom fyrir í einu tilfelli þar 

sem barnið bar fram orðið strákur sem [k ͪ auːkʏr]. Í töflu 4 má sjá að orðið strákur reynist 

þriggja ára börnum mjög erfitt í framburði. Í orðinu sprakk  var /s/ fellt brott í 20% tilvika og 

eitt barn felldi /r/ brott. /r/ var skipt út fyrir [θ] í orðunum strönd og sproti hjá tveimur 

börnum. /r/ fellur einnig brott í strá, sproti og sprakk í 10% tilvika. Í orðinu strá er [st] einnig 

skipt út fyrir [k ͪ ] hjá einu barni. Eins og komið hefur fram áttuðu börnin sig ekki á myndinni 

af sprota í mörgum tilfellum. Þess vegna getur verið að þau hafi átt í meiri erfiðleikum með 
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það orð en þau annars hefðu. Í orðinu sproti fella þau brott /s/ í 10% tilvika og /r/ í 20% 

tilvika. 10% barnanna felldu bæði /s/ og /r/ brott, sögðu [pɔːtɪ] eins og sjá má í töflu 4. 

Samhljóðaklasinn [sc-] var kannaður í fimm orðum skip, skyr, skel, skæri og skíði. Í 

orðinu skip var 20% brottfall á /s/ án annarra frávika í framburði barnanna. Tvö barnanna 

felldu brott /s/ í orðinu skyr og eitt barnanna skipt einu hljóði út fyrir annað, skyr - [scɛr]4. 

20% brottfalla /s/ í orðunum skel, skip, skæri og skyr styður þá ályktun að í þessum flokki sé 

langalgengast að börn felli brott /s/ í framstöðu samhljóðaklasa. [sk-] klasinn var einnig 

skoðaður þar sem orðin skór, skopp(-arakringla) og skuggi voru lögð fyrir börnin. Í 20% 

tilvika í orðinu skór kom brottfall /s/ fyrir. Einungis komu brottföll /s/ fyrir hjá tveimur 

börnum í orðunum skopp og skuggi. Þegar litið er á töflu 4 sést að eina frávikið sem kemur 

fram í orðum með /sk-/ í framstöðu er brottfall /s/. 

Í töflu 4 má sjá að langalgengasta brottfallið sem kom fyrir í þessari athugun var í /sv-/ 

klasa. /sv-/ klasinn var kannaður með orðinu svunta og var brottfall /v/ í orðinu 50% en 70% 

barnanna höfðu eitthvað framburðarfrávik í þessu orði eins og sést í töflu 4. Tvö börn felldu 

/n/ og /v/ brott og sögðu [sʏːta]. Helmingur barnanna sem athugaður var felldi sem sagt brott 

/v/ úr klasanum /sv-/. Þetta getur bent til þess að /v/ sé lært á öðrum tíma á máltökuskeiðinu 

eða það sé ekki sama eðlis og hin hljóðin sem verið var að athuga. Í kandídatsritgerð Sigurðar 

Konráðssonar (1983:92) er fjallað um samhljóð á styrkleikaskala og bent á að brottfall 

samhljóða úr klasa geti stafað af styrkleika þeirra, hversu sterk þau eru miðað við önnur 

samhljóð sem þau standa með í klasa, sjá töflu 5. 

 

Tafla 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 styrkur 

y r l m f s p t 

 v    n b  k 

     d  

     g   

 

Tafla 5 sýnir styrk samhljóðanna. Hún spáir því að eftir því sem styrkur hljóðanna er 

meiri því mun minni líkur séu á því að þau falli brott í samhljóðaklösum. /v/ hefur minnsta 

mögulega styrkleikann ásamt /y/ sem er hljóðan í mörgum málum þó það sé ekki lengur til í 

                                                 
4 Hér er átt við flámæli sem reynt var að útrýma á 20. öld. Þetta frávik var skoða í þessari ritgerð en er engu að 
síður áhugavert í ljósi þess að þessi framburður var hér áður fyrr talinn óæskilegur (Kristján Árnason 2005:396). 
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íslensku. Því er frekar líklegt að /v/ falli brott í samhljóðaklasanum /sv-/ ef einhver frávik 

koma fram á annað borð.  

/sl-/ samhljóðaklasinn var skoðaður í orðunum slaufa og sleði. Algengasta frávikið var 

að börnin sögðu [sklæiːfa] í stað slaufa og bættu því [k] hljóði inn í orðið á milli /s/ og /l/, 

þetta gerðu þau í 20% tilvika. Í orðinu sleði kom sníkjuhljóðið /t/ fyrir á milli /s/ og /l/ hjá 

tveimur börnum. Þetta er í raun ekki frávik í máli barnanna því /t/-sníkjuhljóð er algengt í 

framburði almennt hjá Íslendingum (Kristján Árnason 2005:103-104 ).  

Í klasanum /sn-/ sem var skoðaður með orðunum snuð og snjór komu fram frávik hjá 

þremur börnum. Einungis er um að ræða brottfall /s/ fremst í orðunum, í 20% tilvika í orðinu 

snuð en í 10% tilvika í orðinu snjór. Líklegt er að brottfall /s/ í samhljóðaklösum með 

hljóðum með meiri styrk en /s/ sé hægt að útskýra út frá töflu 5. /sp-/ og /sk-/ ([sk-] og [sc-]) -

klasar hafa lokhljóð sem hafa meiri styrk en /s/ hljóð og líklegra er því að /s/ falli brott í 

þessum klösum en lokhljóðin /p/ eða /k/. Mest var um brottföll /s/ í þessum klösum hjá þeim 

börnum sem könnuð voru.  

Helstu niðurstöður þessarar athugunar eru því þær að börn eiga í mestum erfiðleikum 

með framburð /s/ þegar það stendur með fleiri samhljóðum í klasa. Hins vegar er algengast að 

börnin beri [s] rétt fram þegar það stendur stakt í framstöðu orðs þ.e.a.s. án fleiri samhljóða. 

Eins og sjá má í töflu 4 bera flest barnanna orðin sandur, saga, synda og serjós (seríós) rétt 

fram. Réttur framburður er algengastur almennt í athuguninni, eða í 199 tilvikum báru börnin 

orðin sem lögð voru fyrir rétt fram. Þetta má sjá á töflu 6 sem sýnir heildarfjölda algengustu 

frávika á /s/ í athuguninni. Brottfall /s/ í framstöðu samhljóðaklasa kom fyrir í 37 orðum af 

heildar fjölda orðanna. Í orðinu svunta var mikið um frávik. Í fimm tilvikum af tíu féll /v/ 

brott í klasanum /sv-/ og er það langalgengasta frávikið í einu einstöku orði sem börnin voru 

könnuð á. Brottföll /r/ í þriggja samhljóðaklösum koma þar á eftir. 

 
Tafla 6 
 
Framburður     Orð 
Eðlilegur framburður 199
Brottfall /s/ í framstöðu án samhljóðaklasa 1
Brottfall /s/ í framstöðu í samhljóðaklasa 37
/s/ án klasa skipt út fyrir /t/ 2
/st/ skipt út fyrir /k/ 1
Brottfall /sv/ - /v/ 5
Brottfall /str/ - /r/ 3
Brottfall /spr/ - /r/ 3
Skipt á /str/ - í stað /r/ kemur /þ/ 1
Skipt á /spr/ - í stað /r/ kemur /þ/ 1
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4.3 Samanburður við fyrri rannsóknir 
 

Í rannsókn þeirra Indriða og Jóns (1986) voru flest börn búin að ná góðum tökum á 

íslenskum framburði við fjögurra ára aldur og reiknaðist meðaltal rétts framburðar þeirra 

83,4% (Indriði Gíslason o.fl. 1986:47-48). Heldur lægra hlutfall rétts framburðar kom fram 

hjá börnunum í athugun höfundar en 64,2% orðanna sem lögð voru fyrir voru rétt borin fram. 

Þetta stafar eflaust af því að börnin í þessari athugun voru yngri en í rannsókn Indriða og fleiri 

(1986). En börnin í þessari athugun voru á aldrinum 3;1- 3;11 í samanburði við 3;6- 4;6 ára 

hjá Indriða og félögum. 

Hvort sem samhljóðin /s/ og /r/ voru stök eða í klasa áttu börnin erfiðast með að bera 

þau fram. Flest þeirra framburðarfrávika sem fundust í athuguninni voru á þessum hljóðum. 

Langflest barnanna í rannsókn Indriða og félaga (1986) höfðu um fjögurra ára aldur náð 

tökum á framburði stakra samhljóða og [s] var borið fram rétt í meira en 80% tilvika (Indriði 

Gíslason o.fl. 1986:103). Þessar niðurstöður eru svipaðar niðurstöðum Þóru Másdóttur (2008) 

en tveggja ára börn voru í rannsókn hennar búin að læra lokhljóðin [p], [t] og [k] og 

önghljóðin [v], [s]. Um 49% hljóða voru ekki lærð á þessum aldri og reyndust því börnum 

erfiðari í framburði. Rétt tæplega 80% barna höfðu við 3;4 ára aldur náð framburði á [s] hljóði 

í framstöðu orða (Þóra Másdóttir 2008:83).  

Þegar /s/ var stakt fremst í orði féll það brott hjá einu barni af tíu í þessari athugun. /s/ 

var skipt út fyrir annað hljóð í 20% tilvika og kom þá [t] í staðinn, sjá töflu 4. Stakt /s/ hljóð 

vafðist ekki mikið fyrir börnunum sem könnuð voru í þessari athugun. Þau áttu í meiri 

erfiðleikum með samhljóðaklasa. Í 37 orðum í þessari athugun felldu þau brott /s/ fremst í 

samhljóðaklasa eins og sjá má í töflu 6.  

Þegar samhljóðaklasar með lokhljóðum, /sp-/, /st-/, /sk-/, /spr-/ og /str-/ voru kannaðir 

kom í ljós að þriggja samhljóðaklasar voru flóknari viðureignar fyrir börnin en þeir sem höfðu 

tvö samhljóð. Orðið strákur sat í nokkrum barnanna í þessari athugun sem og í rannsókn 

Indriða og félaga (1986) og Þóru (2008). Samlögun kom fram í /spr-/ klasa þegar eitt 

barnanna sagði [k ͪ auːkʏr] í staðinn fyrir strákur. Annað dæmi um samlögun kom fyrir í /sp-/ 

klasa þegar eitt barn sagði [tɔhtɪ] í stað spotti. Brottfall /r/ í klösunum /spr-/ og /str-/ var  

einnig nokkuð algengt, það kom fyrir í 30% tilvika í þessari athugun. Brottfall lokhljóða í 

þessum klösum var því algengt eins og sjá má í töflu 4.  

Helmingur barnanna sem könnuð voru í þessari athugun átti í erfiðleikum með 

önghljóðið [v] í orðinu svunta. Börnin felldu /v/ brott í 50% tilvika í klasanum /sv-/. Í 

rannsókn Indriða og Jóns áttu fjögurra ára börnin í erfiðleikum með /sv-/ klasa en í mestum 
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erfiðleikum áttu þau með samsetta orðið jólasveinn (Indriði Gíslason 1986:69). Þessi frávik er 

e.t.v. hægt að skýra með töflu 5 í kafla 4.2 þar sem hún spáir því að hljóð sem hafa minni 

styrkleika en önnur sem þau standa með í klasa séu líklegri til þess að falla brott en þau sem 

hafa meiri styrk. /v/ er því líklegra til þess að falla brott en /s/ þegar þessi tvö hljóð standa 

saman í orðum eins og svunta og sveinn (Sigurður Konráðsson 1983:92). 

Eitt barn af þeim tíu sem könnuð voru í þessari athugun hafði ekki nein 

framburðarfrávik í máli sínu, það var jafnframt elsta barnið 3;11:6 ára. Mestir erfiðleikar voru 

með orðin svunta og strákur. Einungis 20% barnanna báru orðið svunta rétt fram og 40% 

þeirra orðið strákur. Samhljóðaklasar eiga það því sameiginlegt að vera erfiðir í framburði 

fyrir börn á máltökuskeiði. Þau nota brottföll í langflestum tilfellum þegar /s/-samhljóðaklasar 

koma fyrir í framstöðu orða. Þegar flóknari klasar með þremur samliggjandi samhljóðum 

koma fyrir í orðum eins og sprakk og strákur eru frávik fleiri en í klösum þar sem tvö 

samhljóð standa saman. Þegar börnin skipta einu hljóði út fyrir /s/ er algengast að það sé hljóð 

sem er hljóðfræðilega líkt /s/ og á marga aðgreinandi þætti sameiginlega með /s/, eins og rætt 

var í kafla 2.2. Niðurstöðum þessarar athugunar svipar að mörgu leyti til niðurstaðna fyrri 

rannsókna á framburði barna sem ræddar voru í kafla 3.0. Hlutfall eðlilegs framburðar í 

athugun Indriða o.fl. var frá 62,4% - 98,4% hjá fjögurra ára börnum þegar þau báru fram 

samhljóðaklasana /sp-/, /st-/, /sk-/, /spr-/ og /str-/. Þau tíu börn sem athuguð voru í þessari 

könnun báru þessa klasa rétt fram í 40% - 80% tilvika. Þetta er heldur lægra hlutfall rétts 

framburðar en í rannsókn Indriða og Jóns frá árunum 1980-83 (Indriði Gíslason 1986:68) en 

hafa ber í huga að börnin í þessari athugun voru aðeins yngri en í þeirri rannsókn.  

  

5.0 Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð var fjallað um þróun staks /s/ og /s/ í samhljóðaklösum í framstöðu 

orða hjá tíu norðlenskum börnum á máltökuskeiði. Niðurstöður athugunar sem gerð var í 

október 2010 voru bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna þeirra Indriða Gíslasonar 

o.fl. (1986) og Þóru Másdóttur (2008). Niðurstöðum þessarar athugunar svipar mjög til 

niðurstaðna fyrri rannsókna á framburði barna. Helstu niðurstöður athugunarinnar eru þær að 

börn á fjórða aldursári eru almennt búin að tileinka sér framburð á [s] í framstöðu orða. 

Hlutfall rétts framburðar er hátt miðað við ungan aldur þeirra barna sem könnuð voru. 

Algengt var að börn á fjórða aldursári ættu í erfiðleikum með framburð [r] í samhljóðaklösum 

og felldu oft það hljóð brott þegar það stóð með tveimur öðrum samhljóðum.  
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Frávik í máli barna með eðlilegan málþroska eru kerfisbundin með einstaka tilbrigðum 

milli barna. Líklegra er til að mynda að börn skipti hljóðum sem eru hljóðfræðilega lík út fyrir 

hvort annað en ólíkum hljóðum. Dæmi um þetta má t.d. sjá í töflu 6 þegar börn skipta [s] út 

fyrir [t] sem eru lík hljóð sem eiga marga aðgreinandi þætti sameiginlega. Algengast er að 

börn felli brott hljóð sem lærast seint eins og /r/ og /s/ þegar þau standa í samhljóðaklasa hvort 

heldur sem það er í framstöðu orða eða sem annað eða þriðja hljóð í klasa. 

Flest börnin í þessari athugun áttu í erfiðleikum með /sv-/ samhljóðaklasann og það 

sama átti við í rannsókn Indriða og Jóns frá 1980-83. Afgerandi hátt hlutfall barna átti í 

erfiðleikum með þennan klasa þar sem önghljóðið [v] kom fyrir. Þetta frávik má útskýra með 

því að gefa samhljóðum styrkleikatölu og brottfalli þeirra í ákveðnum klösum líkur í 

samanburði við þá tölu, sbr. töflu 5. Langalgengast var brottfall /s/ í framstöðu 

samhljóðaklasa bæði í þessari athugun og þeirra Indriða og félaga. Út frá þessum niðurstöðum 

má álykta að fræðimenn sem aðhyllast þá kenningu að börn gangi í gegnum svipað ferli á 

máltökuskeiði og læri hljóð í ákveðnum þrepum hafi að einhverju leyti rétt fyrir sér. Þetta 

rennir einnig stoðum undir þær hugmyndir manna að ekki sé hægt að sleppa einu þrepi eða 

reyna að beina börnum inn á réttar framburðarmyndir á máltökualdri. Börn tileinka sér mál á 

sínum hraða og á sínum forsendum.  

Framburðarrannsóknir á máli barna eru langt frá því að vera tæmandi. Enn á eftir að 

rannsaka margt í hljóðþróun barna og er því nauðsynlegt að halda áfram á sömu braut við þær 

rannsóknir. Börn virðast öll ganga í gegnum svipuð stig í máltöku en sá hópur þeirra sem telst 

með alvarleg frávik í máli er líka áhugaverður rannsóknarhópur. Áhugavert verkefni gæti 

værið að rannsaka /s/-samhljóðaklasa með þremur samliggjandi samhljóðum enn frekar, sér í 

lagi þá klasa þar sem /r/-hljóð er eitt af samhljóðunum. 
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